ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

PROIECT HOTĂRÂRE Nr. 9 /12.02.2018
privind acordarea unei finanțări unităților de cult de pe raza comunei
Dochia pe anul 2018.

Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în
data de 16.02.2018
Luând în discuție proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Dochia, județul
Neamț, privind acordarea unei finanțări unităților de cult de pe raza comunei Dochia, raportul de
specialitate nr.775 din 09.02.2018 și H.C.L. privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia
pe anul 2018;
În baza prevederilor Legii nr. 140/2017 art.1 alin.3 pentru modificarea art. 128 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001; H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România
Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale; Legea nr. 52/2003, privind transparența
decizională în administrația publică;
In temeiul art. 36 alin. (6) lit.a), pct. 6, art. 45, art. 115 alin. 1, lit. b) din Legea nr.
215/2001, privind administraţia publica locală, cu modificările şi completările ulterioare,
republicată;
H OTĂRĂŞTE :
Art.1 Se aprobă utilizarea sumei de 20.000 lei prevăzuți în bugetul local pentru anul
2018 ,pentru finanțarea unităților de cult, după cum urmează:
- 5.000 lei -biserica Sf. Treime catolică
-5.000 lei – biserica Sf Nicolae Bălușești
-5.000 lei – biserica Sf. Voievozi Dochia
- 5.000 lei- biserica Sf Nicolae Bahna
Art. 2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Dochia și Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Dochia.
Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ,
autorităților şi persoanelor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului
comunei Dochia.

Inițiator,
Primar, Păduraru Constantin
Avizat,

Secretar, Căpitanu Constantin
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Nr. 775 din data de 09 .02.2018
Aprob,
Primar, Păduraru Constantin

Raport de specialitate
privind acordarea unei finanțări unităților de cult de pe raza comunei Dochia pe anul 2018

În conformitate cu prevederile Hotărârii Nr. 1470 din 12 decembrie 2002 Republicată
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului
nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute din România
Potrivit art. 4 (2) Din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor
municipiului Bucureşti şi ale judeţelor se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii
ale unităţilor de cult destinate:
a) întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici;
b) construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit
reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult;
c) conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase;
d) desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;
e) amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase;
f) construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă
socială şi medicală ale unităţilor de cult;
g) construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;
h) construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor
recunoscute.
art. 5
(1) Alocarea sumelor prevăzute la art. 4 se realizează prin hotărâre a consiliilor locale,
judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la solicitarea unităţii centrale
de cult, formulată pe baza cererilor primite de la unităţile locale de cult, care conţin documentele
prevăzute la art. 14 alin. (1).
Având în vedere cele expuse supun spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre
privind acordarea finanțări unităților de cult de pe raza comunei Dochia pe anul 2018
Secretar comuna,
Căpitanu Constantin

